
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΦΩΤΟΔΥΤΙΚΑ» !

Η φωτογραφική ομάδα ΦΩΤΟΔΥΤΙΚΑ δημιουργήθηκε από μια παρέα ανθρώπων με 
αφορμή το κοινό ενδιαφέρον τους για την καλλιτεχνική φωτογραφία. 
Η ομάδα συμπεριλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών που έχουν ως κοινό σημείο 
ανάφοράς την αγάπη για την τέχνη της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και βασική 
προυπόθεση λειτουργίας της ομάδας την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό και την 
εκτίμηση των μελών μεταξύ τους. !
ΣΚΟΠΟΣ !
Σκοπός της ομάδας «Φωτοδυτικά» είναι η καλλιέργεια, προώθηση και διάδοση της 
τέχνης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας στην κοινωνία μέσα από το φωτογραφικό έργο 
των μελών της, με στόχους μη κερδοσκοπικούς. !
Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής δράσεις: !

• Την διοργάνωση προβολών  
• Την διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις 
•  Την διοργάνωση σεμιναρίων 
• Την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ μελών και τρίτων 
• Την δημιουργία δράσεων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους σχετικά με τη 

φωτογραφία 
• Την δημιουργική κριτική φωτογράφων και φωτογραφιών 
• την έκδοση φωτογραφικών βιβλίων της ομάδας  
• την πραγματοποίηση φωτογραφικών εξορμήσεων 
• την δημιουργία διαγωνισμών φωτογραφίας  
• την δημιουργία σχέσεων και επικοινωνίας με άλλες φωτογραφικές ομάδες, 

λέσχες κλπ 
• την προβολή του φωτογραφικού έργου της ομάδας στο διαδίκτυο !!!

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ !
Ο χώρος συνάντησης της ομάδας μπορεί να είναι είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος χώρος 
που παραχωρείται για χρήση. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις όλων είναι η διατήρηση της 
καλής κατάστασης του χώρου και η καθαρίοτητά του. !!!!!!



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ !
Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα διεξάγεται η Συνάντηση Μελών της ομάδας που είναι 
και το μόνο αρμόδιο όργανο να παίρνει αποφάσεις. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ο 
εξής: 

!
•  Ορίζεται με συναίνεση (1) συντονιστής και (1) πρακτικογράφος.  
• Τα θέματα της συνάντησης έχουν αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα 

μέλη ώστε να είναι γνωστό το τι θα συζητηθεί. Κάθε μέλος μπορεί να 
καταθέσει όποιο θέμα επιθυμεί να συζητηθεί ηλεκτρονικά ή προφορικά πριν 
την έναρξη της συνάντησης στο συντονιστή.  

• Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συνδιαμόρφωση, με άξονα το κοινό καλό 
και τον εσωτερικό κανονισμό.  

• Μετά το πέρας της Σ.Μ. αποστέλονται, με μέριμνα του πρακτικογράφου, τα 
πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα μέλη. !!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ !
Η  Συνάντηση Μελών θα καθορίσει την λειτουργία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ της 
οποίας κάθε μέλος θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Κάθε αρμοδιότητα θα εχει 
δύο υπεύθυνους ώστε να καλύπτονται θέματα απουσίας, κωλύματος, ευθύνης κλπ. 
Οι υπεύθυνοι μπορούν να έχουν περισσότερες από μία αρμοδιότητες. !
Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες , η διάρκεια ,η εναλλαγή και κάθε άλλο που αφορά την 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ θα οριστούν στη Συνάντηση Μελών. !
Eπίσης κρίνεται σκόπιμο για την άμεση, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία της 
συντονιστικής ομάδας μια 3μελής επιτροπή που θα λειτουργεί ως κορμός για να 
καλύπτει τα βασικά θέματα: πρόγραμμα, οργάνωση, διαδυκτύωση. !!!!!!!!!!!!!!!



!!
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ !
Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα μεταξύ τους έχοντας τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα. !
Υποχρεώσεις μελών 
Κάθε μέλος της ομάδας υποχρεούται : 

• Να συνεισφέρει το ετήσιο ποσό που θα καθοριστεί, για την εύρυθμη 
λειτουργία της ομάδας 

• Να συμμετέχει στις Σ.Μ. και να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις τους 
• Να συμμετέχει στις δράσεις της ομάδας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό  
• Να συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων. !

Δικαιώματα μελών 
Κάθε μέλος της ομάδας δικαιούται: 

• Να συμμετέχει στις δράσεις  και να λαμβάνει γνώση για αυτές 
• Να συμμετέχει στις Συναντήσεις Μελών της ομάδας 
• Να προτείνει ο ίδιος δράσεις για (και με) την ομάδα !

 
Είσοδος μελών 
 
Οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να αποτελέσει μέλος της ομάδας, με προϋπόθεση 
τα εξής: 
• την αποδοχή του αιτήματός του από την Συνάντηση Μελών. 
• την καταβολή της ετήσιας συνεισφοράς, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά 

από τη Συνάντηση Μελών.  
• να έχει λάβει γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού και να τον αποδέχεται.  
• Είναι εύλογο επίσης να αποδέχεται μια γενικότερη θετική και δημιουργική στάση και  

να αποφεύγει ενέργειες που δημιουργούν αρνητικό κλίμα. !
Έξοδος μελών !
Εθελούσια έξοδος 
Κάθε μέλος μπορεί ελεύθερα να αποχωρήσει από την ομάδα χωρίς να έχει καμιά 
αξίωση από αυτήν και χωρίς να διατηρεί καμιά υποχρέωση προς αυτή. !
Εξαναγκασμένη έξοδος 
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εισηγηθεί την έξοδο, για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, ενός 
άλλου μέλους στην Συνάντηση Μελών η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να 
αποφασίσει κάτι τέτοιο αλλά με αυξημένη πλειοψηφία. 
 !!



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ !
Διαχείριση Οικονομικών 
 !
Η ομάδα δεν επιδιώκει κανένα οικονομικό κέρδος από τις δράσεις της. Η κάλυψη των 
όποιων εξόδων, γίνεται με την εθελοντική οικονομική συνεισφορά από τα μέλη όπως 
αυτή θα καθορίζεται από την Σ.Μ.  
 
Τα μέλη που έχουν συνεισφέρει οικονομικά στην ομάδα δεν έχουν δικαίωμα 
απαιτήσεων από την ομάδα, οικονομικής ή νομικής φύσεως, πέρα από τα δικαιώματα 
των μελών που περιγράφονται παραπάνω. !
Τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για όποιο μέλος επιθυμεί, πάντα 
με σεβασμό στα προσωπικά στοιχεία των εμπλεκομένων. 
 
 !


